
OBAVIJESTI  

HRVATSKE KATOLIČKE 

MISIJE - LUXEMBOURG    
 

Br. 18             Veljača 2017. god.     
 
Blaženi Alojzije Stepinac, rođen u 

Krašiću, 8 svibnja 1898. godine.  Umro 

od posljedica mučenja u Krašiću 10. 

veljače 1960. godine. Zagrebački 

nadbiskup i kardinal, proglašen je 

blaženim 1998. Smatra se jednim od 

velikana  Katoličke Crkve u Hrvatskoj.  
Molimo za proglašenje svetim.  

 
Stepinčev kardinalski grb 

 
BLAŽENI ALOJZIJE  STEPINCA 

Dana 10. veljače je blagdan 

blaženoga Alojzija kardinala 

Stepinca, suzaštitnika naše misije. 
Svečana sveta misa biti će u 19.00 

sati u crkvi u Beggenu. Dobrodošli. 

 

G O S P A   L U R D S K A  - 
D A N  B O L E S N I K A 

Na blagdan Gospe Lurdske,  11. 

veljače, Crkva  slavi Svjetski dan 
bolesnika. U našoj Misiji  biti će 

u nedjelju 12. 2. 2017. u 10. 30 

sati sv. misa - i podjela 
sakramenta bolesničkoga 

pomazanja za sve koji to žele, tj. 

za sve one koji žele sakramenat 

ozdravljenja.  

 
MISAO UZ BLAGOSLOV OBITELJI - 
KUĆA - STANOVA: Kršćansko 

značenje blagoslova domova temelji se 
na božićnoj istini da se Bog udomio 
na zemlji. Svećenik započinje 
blagoslovnu molitvu zazivom: "Mir 

kući ovoj i svima koji prebivaju u njoj!".  
 Pjesnik A. G. Matoš je to rekao 
vrlo dojmljivo: "Samo onaj je čovjek, 

tko je živa kuća Božja". Stoga valja 
blagosloviti čovjeka, obitelj, da bi on 
sam, njegova obitelj i njegov svijet - 

bili dom Božji. Stoga, ako je moguće 
neka cjela  obitelj bude na okupu da 
se upoznamo i zajednički molimo. 
 Za blagoslov obitelji molim 

vašu suradnju, vaše strpljenje i vaš 
angažman,  kako bismo najbolje 
osmisliti i najpobožnije obaviti. 
Bilo bi poželjno da se prijavite kako 

bi napravio raspored  i 
organiziramo prijevoz za blagoslov.  
 

 

PRVI PETAK -  VELJAĆA  2017.   
U petak 3. veljače 2017. je prvi 
petak.  Tom prigodom obavljamo 
pobožnost SRCU ISUSOVU. 
Ispovjeđeni se pričešćujemo i toga 
dana učinimo neko dobro djelo. 
Dobro djelo je doći na svetu misu 
koja će biti u 19.00 sati u crkvi u 
Beggenu. Molitva krunice je u 
18.30 sati. Za vrijeme krunice je 

prilika za sv. ispovijed.   
 

VJERONAUK ZA 

PRVOPRIČESNIKE I 

KRIZMANIKE 

Od 27 siječnja  2017. godine nastavljamo  

vjeronauk za Prvopričesnike i 

Krizmanike..   

Pola sata molimo krunici u .......18,.20 

Pola sata slavimo sv. Misa u .....19.00  

Pola sata učimo u .......................19.30  

Pola sata se družimo u našoj dvorani.     
 

Tko je crkva?  
No, tko je crkva? Ona je vi i ja? Isus 

ne treba hrama. Samo ga ljudi 

trebaju. Crkva su oni koji njega 
slijede. Ja ga nastojim slijediti 
svakog dana iznova. Živimo okruženi 
ljudima koji gladuju za ljubavlju. I 
mi im je dajemo. Kad bi svi u svojim 
bližnjima otkrili Božju sliku - zar 

mislite, da bismo još trebali oklope i 
generale.                ( Sveta Majka Terezija )   

https://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Coat_of_arms_of_Alojzije_Stepinac.svg


 

Prva Pričest – 
Luxembourg 

23. Travnja  2017. 
Prva ispovijed za 

prvopričesnike biti će u 
petak 21. travnja 2017. g. 

 

Bog je stvorio svemir da ima gdje 
smjestiti čovjeka, sve je stvorio 
poradi čovjeka, a čovjeka je 
stvorio poradi sebe.  Pogledaj 
svemir, zemlju, nebo, more, 
kopno, šume, livade, rijeke, 
prostranstva, sve je Bog to stvorio 
poradi čovjeka, poradi tebe, 
poradi mene, a čovjeka, tebe, 

mene  stvorio je poradi sebe.....  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. n. kroz godinu (Mt 5,13-16): 

Neka se vide vaša djela 

Došao si Isuse, da izvedeš ovaj svijet iz tame, 

da učiniš životnijim i ljepšim sve ljudske 

situacije. Došao si da svi budu sretni, da svima 

bude lijepo. I ljudi su to osjećali. Kod tebe je, 

Isuse, svima bilo lijepo, svatko se osjećao 

prihvaćenim. Nitko nije bio odbačen, prezren. 

Ti si za svakoga imao lijepu riječ, svakoga si 

dočekao srcem otvorenim za ljubav i za 

darivanje. Uz tebe je, Isuse, bilo lijepo živjeti. 

Uz tebe nije bilo mraka.  Govoriš nam da smo 

sol zemlje. Sol je u hrani nevidljiva, a čini 

svaku hranu ukusnijom. I ti želiš, Isuse, da mi 

kršćani budemo u svijetu ono što je sol u 

hrani. Želiš da ovu zemlju učinimo ukusnom.  

Govoriš nam da smo svjetlo svijeta!  

Pretpostavljaš da ćemo biti puni svjetla i 

sposobni da svjetlom služimo ovome svijetu. 

Prosvijetljeni smo krštenjem, a ipak nismo 

svjetlonoše! Pomozi nam, Isuse!  
 

ZAHVALA ZA MISNO SLAVLJE   

Hvala moliteljima krunice, hvala 

pjevačima na lijepom pjevanju, hvala 

našem orguljašu na svečanom sviranju, 

hvala ministrantima na urednom 

ministriranju, hvala čitačima na lijepom, 

glasnom i jasnom čitanju. Hvala svima 

Vama koji aktivno sudjelujete i tako 

doprinosite da se dan Gospodnji slavi 

svečano, dostojno. Neka Bog blagoslovi 

naša nastojanja.  
 

Izdaje: HKM - LUXEMBOURG    

Odgovara: Don Frok Zefiq, dušobrižnik,  

mob. tel. 352 621 325 203, adresa:  

 16, Rue de  Vianden  L - 2680  Luxembourg    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 


